Aanvraag huiswerkbegeleiding en bijles
LET OP! Alle groene velden invullen alstublieft
Naam leerling

Datum
 JA

Is het gezin al bekend bij Stichting Leergeld?

 NEE

 ONBEKEND

Adres leerling
Email of telefoonnummer ouders
Door school in overleg met
ouders voorgesteld instituut
voor huiswerkbegeleiding
Naam school
Groep of niveau

 Groep 7

 Groep 8

 PRO

 VMBO

 MAVO

 HAVO

 JA

Is huiswerkbegeleiding volgens school gewenst

 VWO

 NEE

Contactpersoon school
Mailadres/ telefoon nummer
contactpersoon school
Advies school t.a.v. begeleiding
*zie beschrijving onderaan formulier

Doel van de huiswerkbegeleiding






 Toezicht
 Begeleiding
 Inhoud

Leren plannen
Leren “leren”
Concentratie en motivatie verhogen
Voorbereiding op toetsen/examens
Kennis verhogen voor bepaald(e) vak(ken)
geef hieronder aan welk(e) vak(ken)

Omschrijving
begeleidingsvraag

Aanvullende
informatie:

*

Insturen naar: huiswerkbegeleiding@leergeldamersfoort.nl
Toezicht

Begeleiding

Inhoud

een plek waar de leerling rustig kan
werken, beschikking heeft over een
goede werkruimte en pedagogisch
ondersteund kan worden

een plek waar de leerling algemene
vragen kan stellen t.a.v. het huiswerk
en het maken van planning, werkstukken, opdrachten en presentaties

de leerling heeft ondersteuning nodig
bij een specifiek vak op inhoud

File:Aanvraagformulier scholen huiswerkbegeleiding - V0.3

Toelichting:
Gegevens van leerling en gezin
Het eerste deel van het formulier bestaat uit gegevens over leerling en gezin.
Financiële ondersteuning voor huiswerkbegeleiding kan aangevraagd worden voor kinderen waarvan het
inkomen van de ouder(s) minder is dan 150% van het wettelijk sociaal minimum.
Daarom wordt gevraagd of het gezin al bekend is bij Leergeld. Is door Leergeld de inkomenstoets uitgevoerd
dan kan het aanvraagproces sneller verlopen. Is het gezin nog niet bekend dan zal een intermediair eerst een
huisbezoek afleggen.
Het adres en email of telefoonnummer is nodig om of het gezin in de registratie van leergeld terug te vinden of
om contact op te nemen met het gezin voor een intakegesprek.

Gegevens over school en begeleiding
Het tweede en grootste deel moet door de school ingevuld worden.
De naam van de school en de groep of het niveau spreekt voor zich. Er wordt gevraagd of de school
huiswerkbegeleiding al dan niet gewenst vindt omdat dit niet door Leergeld bepaald kan worden.
De gegevens met betrekking tot contactpersoon school zijn uitsluitend bedoeld om in geval van
onduidelijkheden of verschillen van inzicht contact op te kunnen nemen.
Omdat Leergeld geen kennis heeft van contacten die scholen hebben met organisaties voor RT,
huiswerkbegeleiding of bijles wordt aan de school in overleg met de ouders gevraagd om een voorkeur aan te
geven van het instituut dat zij het meest geschikt achten als plek voor de huiswerkbegeleiding of bijles.
Vervolgens wordt aan de school gevraagd om aan te geven welk type van begeleiding noodzakelijk is daarbij
worden drie typen ondersteuning onderscheiden te weten toezicht, begeleiding of inhoud. Dit is onder op het
formulier toegelicht.
Ter ondersteuning van degene die huiswerkbegeleiding gaat verzorgen wordt aan de school ook gevraagd
wat het doel van de huiswerkbegeleiding zou moeten inhouden. Meerdere van de vijf keuzemogelijkheden
kunnen worden aangevinkt.
Bij “Omschrijving begeleidingsvraag” kan indien gewenst een nadere toelichting gegeven worden over de
noodzakelijke ondersteuning. Bij “Aanvullende informatie” kan alle andere noodzakelijke informatie vastgelegd
worden die belangrijk voor Leergeld kan zijn. Leergeld kan deze informatie niet delen met het instituut waar
de leerling naartoe gaat. Indien het om inhoudelijk lesinstructies gaat (welke vakken of aandachtsgebieden)
kan de school dat met het kind meegeven naar het instituut of met het instituut bespreken.

